
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC 

1 
 
 

CARGO: FARMACÊUTICO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC 

2 
 
 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção!  Observe o texto que servirá de subsídio para as questões 1 a 4:  

Uma tese é uma tese 

(Mario Prata) 

Sabe tese, de faculdade? Aquela que defendem? Com unhas e dentes? É dessa tese que eu estou 

falando. Você deve conhecer pelo menos uma pessoa que já defendeu uma tese. Ou esteja 

defendendo. Sim, uma tese é defendida. Ela é feita para ser atacada pela banca, que são aquelas 

pessoas que gostam de botar banca. 

As teses são todas maravilhosas. Em tese. Você acompanha uma pessoa meses, anos, séculos, 

defendendo uma tese. Palpitantes assuntos. Tem tese que não acaba nunca, que acompanha o 

elemento para a velhice. Tem até teses pós-morte. 

O mais interessante na tese é que, quando nos contam, são maravilhosas, intrigantes. A gente fica 

curiosa, acompanha o elemento para a velhice. Tem até teses pós-morte. 

O mais interessante na tese é que, quando nos contam, são maravilhosas, intrigantes. A gente fica 

curiosa, acompanha o sofrimento do autor, anos a fio. Aí ele publica, te dá uma cópia e é sempre – 

sempre – uma decepção. Em tese. Impossível ler uma tese de cabo a rabo. 

São chatíssimas. ( ...) 

Fonte: https://posgraduando.com/uma-tese-e-uma-tese-mario-prata/ 

1 - Observe a seguinte construção: “As teses são todas maravilhosas. Em tese.” De acordo com o 

sentido apresentado pelo texto é INCORRETO o que se diz em: 

a) As duas palavras em destaque, embora possuam a mesma grafia, estão empregadas com 

sentidos diferenciados. 

b) O primeiro vocábulo em destaque “as teses” refere-se a uma pesquisa, um tema ou ainda a 

um assunto e, diante desse emprego pode ser classificada como um substantivo. 

https://posgraduando.com/uma-tese-e-uma-tese-mario-prata/
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c) O segundo vocábulo em destaque “em tese” não está respeitando as convenções gramaticais 

da língua portuguesa. Nesse sentido, deveria estar redigido no plural: “em teses” para 

concordar com o disposto no primeiro vocábulo em destaque “ as teses”. 

d) O segundo vocábulo em destaque “em tese” está empregado como uma locução adverbial e 

pode ser substituída pelo advérbio: supostamente ou geralmente.    

e) O primeiro vocábulo em destaque “teses” classifica-se como substantivo simples e está 

flexionado no plural. 

2 - Observe: “Ela é feita para ser atacada pela banca, que são aquelas pessoas que gostam de 

botar banca.” Na segunda palavra em destaque temos um exemplo de uso da linguagem no sentido 

figurado. Na língua portuguesa o sentido figurado também é nominado como: 

a) Coesão  

b) Denotação  

c) Entonação  

d) Preposição  

e) Conotação  

3 - Observe as palavras em destaque e indique a qual classificação, nessa construção, as mesmas 

pertencem, respectivamente: “O mais interessante na tese é que, quando nos contam, são 

maravilhosas, intrigantes.” 

a) Advérbio – Pronome – Advérbio 

b) Advérbio – Pronome – Adjetivo 

c) Adjetivo – Pronome – Advérbio 

d) Numeral – Substantivo – Advérbio 

e) Advérbio – Conjunção – Substantivo 
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4 - Temos a voz passiva em:  

a) A tese foi defendida  pelo jovem pesquisador. 

b) Essa foi a tese que eu defendi. 

c) Você deve conhecer pelo menos uma pessoa que já defendeu uma tese. 

d) Não conheço ninguém que esteja defendendo uma tese em medicina. 

e) Após ser atacada pela banca chegou o momento de se defender. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

5 - Em uma maratona, um participante que sofreu uma lesão muscular desistiu de competir ao 

completar 20% do percurso total. Caso tivesse percorrido mais 360 metros, teria corrido 60% do 

percurso total. Com essas informações concluímos que o total do percurso era de: 

a) 1.200 metros 

b) 800 metros 

c) 1.600 metros 

d) 900 metros 

e) 1.800 metros 

 

6 - Observe a figura abaixo: 

 

As retas, “r” e “s” da figura, representam graficamente no plano cartesiano um sistema de duas 

equações do 1º grau com duas incógnitas, tal que a solução pode ser representada pelo ponto: 
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a) S 

b) R 

c) P 

d) Q 

e) T 

 

7 - Considere o triângulo retângulo ABC. Unindo-se os pontos médios desse triângulo obtém-se outro 

triângulo retângulo DEF, conforme a figura: 

 

Sabendo que  e , então, podemos afirmar que a área do triângulo  é: 

a) 18  

b) 12  

c) 16  

d) 6  

e) 24  

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - Construída entre 1163 e 1245 na Île de la Cité, a Catedral de Notre Dame de Paris é uma das 

catedrais góticas mais antigas do mundo. No dia 15 de abril de 2019, a catedral de Notre Dame 

sofreu um grave incêndio que provocou danos significativos no telhado e derrubou a agulha da torre 

principal. Na parte externa da catedral, representando animais fantásticos ou monstros, há as famosas 

estátuas que são consideradas símbolos da Notre-Dame. Elas foram feitas na Idade Média e têm a 

função estratégica de proteger as paredes do escoamento da água das chuvas. As famosas estátuas 

denominam-se:  
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a) Grotescas e quinos  

b) Grafites e arabescos  

c) Gárgulas e quimeras 

d) Corcundas e Gondolas  

e) Grafemas e Obeliscos 

9 - Com relação às notícias veiculadas até abril deste ano ou então informações pertinentes a cultura 

em geral, é correto o que se diz em:  

I - A Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1914 a 1918 foi um confronto bélico que 

envolveu grandes potências do mundo, como: Itália, Alemanha e França.   

II - Em março do corrente ano dois jovens entraram em uma escola na cidade de Suzano, na 

Grande São Paulo, e atiraram contra estudantes e funcionários. Várias pessoas morreram e após o 

massacre, os atiradores cometeram suicídio. O caso chocou todo o país. 

III - A maior ponte pênsil do Brasil: Ponte Hercílio Luz está passando por um vagaroso processo 

de restauração e, por isso, é alvo de investigações do Ministério Público.    

IV - A guerra comercial entre China e Estados Unidos iniciou oficialmente no ano de 2018 com 

aumentos nas tarifas de maquinários, eletrônicos, soja, carne bovina, petróleo e equipamentos 

médicos, por exemplo, e está prestes a completar um ano. 

V - Em março de 2019 o jornalista Rafael Henzel, sobrevivente do acidente aéreo da 

Chapecoense, morreu após sofrer um infarto enquanto jogava futebol.  

VI - Em janeiro de 2019 um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu Nacional do Rio de 

Janeiro. O local tinha um acervo de 20 milhões de itens, como fósseis, múmias, peças indígenas e 

livros raros.   

As assertivas devem ser classificadas como:  

a) Todas as alternativas são corretas. 

b) Apenas as alternativas II, IV e VI estão corretas. 

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/china/
https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/estados-unidos/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/09/02/incendio-atinge-a-quinta-da-boa-vista-rio.ghtml
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c) Todas as alternativas são corretas exceto a IV. 

d) Apenas as alternativas I, III, IV e VI estão corretas. 

e) Todas as alternativas são corretas exceto a VI. 

10 - O Parque Nacional do Iguaçu, que é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade (ICMBio), autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, completou 80 

anos de criação no último janeiro, com direito a parabéns, música e bolo para os servidores e 

convidados. 

 A unidade de conservação, que abriga as Cataratas do Iguaçu, é referência na preservação da 

biodiversidade e no turismo sustentável. Desde 1986, detém o título de Patrimônio Natural da 

Humanidade concedido pela Unesco. Já as Cataratas são consideradas uma das sete maravilhas 

naturais do planeta. 

 Fonte: Adaptado de: http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10172-aos-80-anos-iguacu-inspira-

novos-desafios 

Além da citada pelo texto temos a nominata de outras das sete maravilhas naturais do mundo em, 

exceto: 

a) Cânion Itaimbézinho – Brasil. 

b) Baía de Ha Long – Vietnã. 

c) Floresta Amazônica – países da América do Sul. 

d) Parque Nacional de Puerto Princesa – Filipinas. 

e) Parque Nacional Komodo – Indonésia. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

FARMACÊUTICO 

11 - Conforme a portaria nº344/1998 da SVS/MS que aprova o Regulamento Técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial assinale a alternativa que descreve a lista em 

que está inserida a morfina e a notificação de receita a que este fármaco está sujeito. 

a) Lista B1 – Lista das substancias psicotrópicas sujeitas a notificação de receita “B”. 

http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10172-aos-80-anos-iguacu-inspira-novos-desafios
http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/10172-aos-80-anos-iguacu-inspira-novos-desafios


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINDÓIA DO SUL - SC 

9 
 
 

b) Lista A2 – Lista das substancias entorpecentes de uso permitido somente em concentrações 

especiais sujeitas a notificação de receita “A”. 

c) Lista A3 – lista das substancias psicotrópicas sujeitas a notificação de receita “A”. 

d) Lista A1 – Lista das substâncias entorpecentes sujeitas a notificação de receita “A”. 

e) Lista B2 – Lista das substâncias psicotrópicas anorexígenas sujeitas a notificação de receita 

“B”. 

12 - A Lei nº 8.080 de 11 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 

e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Com relação 

a esta lei analise as assertivas abaixo: 

I- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 

Público, constitui o Sistema Único de Saúde – SUS. A iniciativa privada poderá participar do 

SUS, em caráter complementar. 

II- Está entre os objetivos do Sistema Único de Saúde SUS a assistência às pessoas por intermédio 

de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 

III- Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde – SUS a execução de ações 

de saúde do trabalhador entre outras. 

IV- As ações e serviços públicos de saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas 

no art. 198 da Constituição Federal excetuando-se os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde – SUS. 

Assinale a alternativa que relaciona todos os itens que identificam corretamente ações e/ou serviços 

regulados pela lei descrita acima. 

a) I, II e IV. 

b) I, III e IV. 

c) II, III e IV. 

d) I e II. 

e) I, II e III. 

 

13 - Um dos princípios e diretrizes do modelo assistencial do SUS regulamentado pela lei Orgânica 

da Saúde é a Integralidade. Assinale a alternativa que apresenta as características da Integralidade. 
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a) Garante que os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, 

circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios 

epidemiológicos, e com definição e conhecimento da população a ser atendida e permite que 

os serviços sejam organizados em níveis de complexidade crescente. 

b) Considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é 

importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o 

tratamento e a reabilitação. Pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, 

para assegurar uma atuação inter setorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na 

saúde e qualidade de vida dos indivíduos. 

c) Garante que a gestão, planejamento e financiamento da atenção básica são de responsabili-

dade dos municípios.  

d) Garante que a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado 

assegurar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as 

pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou 

pessoais. 

e) Garante o acesso aos serviços de saúde a toda população, em condições de igualdade, não 

importando o gênero, a situação econômica, social, cultural ou religiosa, porém com discri-

minação positiva.  

 

14 - O acesso aos medicamentos essenciais constitui um dos eixos norteadores das políticas de 

medicamentos e de assistência farmacêutica. O Ministério da Saúde afirma a relevância da Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), um elemento técnico-científico que orienta a 

oferta, a prescrição e a dispensação de medicamentos nos serviços do SUS. Com relação a este 

tema assinale abaixo a alternativa incorreta. 

a) O Conselho de saúde é um órgão colegiado de caráter permanente, que tem como objetivo 

assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à análise e à elaboração de estudos de 

avaliação dos pedidos de incorporação, ampliação de uso, exclusão ou alteração de tecnologias 

em saúde; e na constituição ou na alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 

(PCDTs). 

b) A Política Nacional de Medicamentos (PNM) afirma que o Ministério da Saúde estabelecerá 

mecanismos que permitam a contínua atualização da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME), imprescindível instrumento de ação do SUS, na medida em que 
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contempla um elenco de produtos necessários ao tratamento e controle da maioria das 

patologias prevalentes no País.  

c) A Politica Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) define como um de seus eixos 

estratégicos a utilização da RENAME, atualizada periodicamente, como instrumento 

racionalizador das ações no âmbito da assistência farmacêutica. 

d) A RENAME é elaborada atendendo aos princípios fundamentais do SUS, isto é, a 

universalidade, a equidade e a integralidade, configurando-se como a relação dos 

medicamentos disponibilizados por meio de políticas públicas e indicados para os tratamentos 

das doenças e agravos que acometem a população brasileira. 

e) A partir da criação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 

(CONITEC), esta passa a ser responsável por propor a atualização da RENAME. 

 

15 - Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) publicados pelo Ministério da Saúde 

são documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 

tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as 

posologias recomendadas; os mecanismos de regulação controle e avaliação. Assinale abaixo a 

alternativa que corresponde a medicamentos que estão inclusos no PCDT para o tratamento da 

doença de Alzheimer. 

a) Inibidor de polimerase: Sofosbuvir e daclatasvir. 

b) Agonista dopaminérgico: Pramipexol. 

c) Inibidores da acetilcolinesterase: Donepezila, galantamina, rivastigmina. 

d) Derivado da mercaptopurina: Azatioprina. 

e) Antagonista de receptores dopaminérgicos e colinérgicos: Olanzapina. 

16 - Os medicamentos aciclovir, clonazepan, insulina humana NPH e ibuprofeno estão 

disponibilizados no SUS através de:  

a) Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF). 

b) Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF). 

c) Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). 

d) Apenas na Lista Nacional de Medicamentos de uso Hospitalar. 

e) Apenas em Unidades de Assistência de Alta Complexidade.  
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17 - As atividades do ciclo da Assistência Farmacêutica ocorrem numa sequência ordenada, que 

abrange a seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de 

medicamentos, além do acompanhamento, da avaliação e da supervisão das ações. Serão 

apresentadas a seguir na primeira coluna algumas atividades do ciclo de Assistência Farmacêutica 

que deverão ser relacionadas com a descrição do processo relacionado na segunda coluna. 

1- Seleção de medicamentos. 

2- Programação de medicamentos. 

3- Aquisição de medicamentos. 

4- Armazenamento de medicamentos.  

5- Dispensação de medicamentos. 

 

(  ) É o eixo do ciclo da Assistência Farmacêutica, pois todas as outras atividades lhe são 

decorrentes. É a atividade responsável pelo estabelecimento da relação de medicamentos, sendo 

uma medida decisiva para assegurar o acesso aos mesmos e deverá ser realizada por uma comissão 

de farmácia e terapêutica (CFT). Visa assegurar medicamentos seguros e eficazes com finalidade 

de racionalizar o seu uso. 

(  ) É a atividade que deve assegurar que o medicamento de qualidade seja entregue ao usuário 

certo, na dose prescrita, na quantidade adequada. Para que possa ocorrer da melhor forma, é 

necessário que as informações estejam legíveis e corretas. Deve-se verificar cuidadosamente o que 

foi prescrito, ou seja, o nome do medicamento, a forma farmacêutica, a concentração e a 

quantidade. 

(  ) Consiste em um conjunto de procedimentos pelos quais se efetua o processo de compra dos 

medicamentos estabelecidos pela programação, com o objetivo de disponibilizar os mesmos em 

quantidade, qualidade e menor custo/efetividade, visando manter a regularidade e funcionamento 

do sistema. 

(  ) É um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que tem como objetivo 

assegurar a qualidade dos medicamentos por meio de condições adequadas de estocagem e guarda, 

de conservação e de controle eficaz de estoque. 

(  ) Atividade que tem como objetivo garantir a disponibilidade dos medicamentos selecionados 

nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para atender as necessidades da população. Deve 

levar em conta as necessidades locais de cada serviço de saúde. Os métodos mais utilizados para 

sua efetivação são: por perfil epidemiológico, por consumo histórico, por oferta de serviço. 
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A sequência correta de cima para baixo é: 

a)  2 – 1 – 3 – 4 – 5  

b)  1 – 3 – 2 – 4 – 5  

c)  2 – 5 – 4 – 3 – 1  

d)   5 – 3 – 2 – 1 – 4  

e) 1 – 5 – 3 – 4 – 2  

 

18 - Sobre a organização da assistência farmacêutica na atenção básica, é incorreto afirmar: 

a) O financiamento da Assistência Farmacêutica é responsabilidade dos três gestores do SUS 

(União, Estados e Municípios). 

b) A Assistência farmacêutica tem a finalidade de contribuir na melhoria da qualidade de vida 

da população, integrando ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. 

c) As responsabilidades pelo financiamento, gestão, estruturação e organização de serviços, 

desenvolvimento e capacitação de recursos humanos é de competência exclusiva dos gestores 

municipais do SUS. 

d) É objetivo da Assistência Farmacêutica apoiar as ações de saúde na promoção do acesso aos 

medicamentos essenciais e promover o seu uso racional. 

e) A Assistência farmacêutica é parte integrante da politica de saúde sendo uma área 

estratégica do sistema de saúde para o suporte às intervenções na promoção, prevenção de 

doenças e no tratamento. 

 

19 - Em geral cerca de 75% de um fármaco administrado oralmente é absorvido, porém numerosos 

fatores, alguns fisiológicos e outros relacionados com sua formulação podem alterar essa absorção. 

Analise os fatores descritos abaixo: 

1- Conteúdo intestinal. 

2- Motilidade gastrointestinal. 

3- Fluxo sanguíneo esplâncnico. 

4- Tamanho da partícula e formulação. 

5- Fatores físico-químicos, incluindo algumas interações entre fármacos. 

São fatores que podem afetar a absorção gastrointestinal de fármacos: 

a) 1 – 2 – 4 – 5  

b) 1 – 2 – 3 – 5  
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c) 2 – 3 – 4 – 5  

d) 2 – 3 – 4 – 5  

e) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

 

20 - Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre fármaco e aplicação terapêutica.  

a) Vancomicina tem ação ansiolítica. 

b) Amitriptilina tem ação antidepressiva. 

c)  Pantoprazol tem ação hipnótica. 

d) Sitagliptina tem ação anti-inflamatória. 

e) Ciclofosfamida tem ação antifúngica. 

 


